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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0615),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0335/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Számvevőszék 2011. december 15-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére2,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság és a Halászati Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságvéleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 47., 2011.2.17., 1. o.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös 
Stratégiai Kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A TANÁCS RENDELETE az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós 
Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel,
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális és helyi közhatóságokkal való 
partnerségi megállapodás megkötése 
révén. Intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteiknek megfelelően a tagállamok 
együttműködnek a gazdasági és társadalmi 
partnerekkel, más közhatóságokkal és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket  Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
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szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. en

Indokolás

A 4. és 5. cikk módosításával összhangban erősíteni kell a többszintű kormányzás és 
partnerség elveit is, mert az uniós célkitűzések hatékony kijelölésének és végrehajtásának 
előfeltételeit jelentik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió célja a KSK-alapok
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése.

Az Unió célja a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapok végrehajtásának valamennyi 
szakaszában, a gazdasági és társadalmi 
kohézió érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése, ahogyan 
azt az Európai Unióról szóló szerződés 2.
cikke, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 10. cikke és az Alapjogi Charta 
21. cikke előírja.
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Or. en

Indokolás

A társadalmi befogadást és a hátrányos megkülönböztetés hiányát bele kell foglalni a közös 
rendelkezésekről szóló rendeletbe (CPR), elismerve az EUSZ, EUMSZ és az Alapjogi Charta 
megszabta kötelezettségeket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19.
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében, a környezet megőrzése, védelme 
és állapotának javítása céljának az Unió 
általi előmozdítása révén kell 
megvalósítani, a Szerződés 11. és 191.
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.  
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20%-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusban elfogadott módszer 
alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 8. és 9. cikk módosításához való hozzáigazítás.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban el kell fogadnia egy
közös stratégiai keretet, amely 
hozzárendeli az uniós stratégia 
célkitűzéseit a KSK-alapokra vonatkozó 
főbb intézkedésekhez annak érdekében,
hogy tagállami és a regionális szintű 
programozási folyamatoknak világosabb 
stratégiai útmutatást biztosítson. A közös 
stratégiai keretnek meg kell könnyítie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitűzéseinek és céljainak 
elérése érdekében a közös stratégiai
keretnek össze kell hangolnia a 
beruházási prioritásokat, és egyensúlyt 
kell kialakítania közöttük és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapok specifikus 
célkitűzései között. A közös stratégiai 
keret célja, hogy a tagállami és a regionális 
szintű programozási folyamatoknak 
világosabb stratégiai útmutatást 
biztosítson. A közös stratégiai keretnek 
meg kell könnyítenie az uniós
intervenciónak a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapok szerinti szektorális és területi 
koordinációját, valamint a többi releváns 
uniós szakpolitikával és eszközzel való 
koordinációt is. A közös stratégiai keretet e 
rendelethez csatolt mellékletként kell 
megfogalmazni.

Or. en

Indokolás

Összhangba hozás a 10–12 cikkekkel.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok 
és a Horizont 2020 kezdeményezés között 
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szoros szinergiát kell kialakítani az 
országos és regionális szereplők kutatási 
és innovációs képességeinek erősítése 
érdekében az intelligens specializációs 
stratégiák keretében, illetve a „kiválósági 
lépcső” megépítésének céljával. A 
kiválóság elvének kulcsfontosságú 
elemként kell szerepelnie a kohéziós 
politika, a kutatás és fejlesztés, illetve az 
innovációs politikák közötti szinergiák 
kifejlesztése során.

Or. en

Indokolás

Az uniós politikák hatásának fokozásáért szoros szinergiákat kell létrehozni külön figyelmet 
fordítva a kohéziós és a kutatás-fejlesztési politika egymást kiegészítő jellegére.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, partnereivel 
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégia keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére.

(16) A közös stratégiai keret alapján, 
partnereivel együttműködve és a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd révén 
minden tagállamnak partnerségi szerződést 
kell kidolgoznia. A partnerségi 
szerződésnek át kell ültetnie a közös 
stratégia keretben előírt elemeket a nemzeti 
végrehajtási folyamatba, és komoly 
kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós 
célkitűzéseknek az alapok programozása 
által való elérésére, illetve megoldásokat 
kell felvázolnia a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának biztosítására.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja a 12. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás, illetve e 
preambulumbekezdés szövegének a 14. cikk d) és e) pontjával való egyeztetése.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését
a Bizottságnak a partnerségi szerződés
általa történő értékelésének a keretében 
kell értékelnie. Azokban az esetekben, ahol 
nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak jogában kell állnia 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Előzetes feltétel csak akkor 
alkalmazandó, ha az közvetlenül 
összefügg a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapok 
hatékony végrehajtásával, vagy arra 
közvetlen hatással van. A Bizottságnak a 
partnerségi szerződés és a programok
értékelésének keretében meg kell 
vizsgálnia az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan a tagállamok 
által megadott információkat. Azokban az 
esetekben, ahol nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak – az alapokra vonatkozó 
specifikus szabályoknak megfelelően –
jogában kell állnia felfüggeszteni a 
program javára történő kifizetéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 17. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. 2019-ben 
eredményességi tartalékot kell 
előirányozni és elosztani azok között, ahol 
az eredményességmérési keretben 
lefektetett részcélértékeket elérték. 
Sokféleségük és több országot átfogó 
jellegük miatt az Európai Területi 
Együttműködés programjai számára nem 
kell tartalékot létrehozni. Azokban az 
esetekben, ahol a részcélértékek vagy 
célok elérése jelentősen alulmarad, a 
Bizottság felfüggesztheti a programnak 
juttatott kifizetéseket, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, az 
olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. Ezt a 
folyamatot fokozatosan kell véghez vinni, 
kezdve a partnerségi szerződések 
módosításával egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig. Amennyiben, a KSK-alapok 
fokozott felhasználása ellenére, egy 
tagállam nem tesz hatékony lépéseket a 
gazdaságirányítási folyamat 
vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapokból származó 
kiadások hatékonyságát stabil 
gazdaságpolitika támasztja alá, és hogy a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, az 
olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. A 
Stabilitási és Növekedési Paktumból 
eredő, feltételrendszerre vonatkozó 
rendelkezések a Kohéziós Alapra a 
gazdasági kormányzást illető feltételek 
teljesítésével összefüggésben 
alkalmazandóak. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghez vinni, kezdve a 
partnerségi szerződések módosításával 
egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig.
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lépéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 21. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás. A Stabilitási és 
Növekedési Paktum értelmében érvényes feltételrendszer-előírásokat továbbra is alkalmazni 
kell.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Utólagos értékelést kell végezni a 
KSK-alapok eredményességének és 
hatékonyságának, illetve a KSK-alapok
általános céljaira és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiára gyakorolt 
hatásuk felmérése érdekében.

(35) Utólagos értékelést kell végezni a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó alapok
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok
általános céljaira és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiára gyakorolt 
hatásuk felmérése érdekében. Az utólagos 
értékelések alapján a Bizottság minden 
egyes alapot illetően utólagos összefoglaló 
jelentést készít.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 50. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 
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tagállamok feladata a programok 
végrehajtása és ellenőrzése. A műveletek 
kiválasztása vagy végrehajtása feletti 
ellenőrzés eredményességének és az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének a javítása érdekében az 
irányító hatóság feladatkörét meg kell 
határozni.

tagállamok feladata a programok 
végrehajtása és ellenőrzése a megfelelő 
területi szinten, intézményi, jogi és 
pénzügyi kereteiknek megfelelően, illetve 
az e rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak való megfelelés 
függvényében. A műveletek kiválasztása 
vagy végrehajtása feletti ellenőrzés 
eredményességének és az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek működésének a 
javítása érdekében az irányító hatóság 
feladatkörét meg kell határozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 4. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Az Európa 2020 célkitűzéseivel és 
céljaival kapcsolatos eredmények és azok 
elérése középpontba helyezésének 
erősítése érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára fordított források öt százalékát kell 
elkülöníteni eredményességi tartalékként 
minden egyes alapnál és minden egyes 
tagállam régiókategóriájánál.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga 
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait 
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek 
kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a 
megfelelő információ eljut a 
közvéleményhez. A lakosság felé irányuló 
kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul az Európai Unió 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, feltéve, hogy az 
említett prioritások kapcsolatban állnak e 
rendelet általános célkitűzéseivel.

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga 
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait 
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek, 
mind pedig az uniós intézmények és 
tanácsadó szervek kiemelt feladata annak 
biztosítása, hogy a megfelelő információ 
eljut a közvéleményhez. A lakosság felé 
irányuló kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul az Európai Unió 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, feltéve, hogy az 
említett prioritások kapcsolatban állnak e 
rendelet általános célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 105. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 
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hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű nemzeti támogatás révén való 
tiszteletben tartásához szükség van a 
társfinanszírozás maximális arányának 
régiókategóriánkénti megállapítására.

hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű, állami és magánjellegű nemzeti 
támogatás révén való tiszteletben 
tartásához szükség van a társfinanszírozás 
maximális arányának régiókategóriánkénti 
megállapítására.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 24. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; a 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról szóló 
tájékoztatás módszere; a teljesítéshez 
kötött tartalék elosztásával kapcsolatos 
további szabályok; a helyi fejlesztési 
stratégiák által lefedett terület és lakosság 
meghatározásának kritériumai; a 
pénzügyi eszközök részletes szabályozása 
(előzetes értékelés, támogatások, 
támogathatóság, nem támogatott 
tevékenységtípusok kombinációja); 
nemzeti, regionális, transznacionális és 
határokon átnyúló szinteken létrehozott 
finanszírozási eszközök bizonyos típusaira 
vonatkozó szabályozás; a finanszírozási 
megállapodások és stratégiai 
dokumentumok minimumelőírásaira 
vonatkozó szabályok; eszközök átruházása 
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jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

és kezelése; irányítás és ellenőrzés; 
kifizetési kérelmek szabályozása, éves 
részletfizetések tőkésítési rendszerének 
létrehozása; a jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása; a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; a műveletekkel 
kapcsolatos információcsere módjai, a 
megfelelő audit nyomvonala; a nemzeti 
auditok feltételei; az ellenőrzések során 
gyűjtött adatok felhasználására vonatkozó 
szabályok; az irányító hatóságok és igazoló 
hatóságok akkreditációjának kritériumai; 
az elfogadott adathordozók meghatározása, 
az alkalmazandó pénzügyi korrekció 
mértékének meghatározására vonatkozó 
kritériumok. A Bizottságot az V. melléklet 
módosítására is fel kell jogosítani a 
szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson le az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 2., 8., 12., 18., 32., 33., 34., 114., 116. és 132. cikk meghatalmazásokkal 
kapcsolatos módosításaihoz való igazítás.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében 

(90) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
valamennyi alap tekintetében a 
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határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása, az 
eredményességi tartalék elosztása, a 
tagállamok gazdaságpolitikájához 
kapcsolódó kifizetések felfüggesztése, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, az egyes 
tagállamok által a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása, 
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

Bizottságnak meg kell adni a jogosultságot, 
hogy végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; és az alapok 
tekintetében pedig határozatot fogadjon el 
a következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, az egyes 
tagállamok által a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása, 
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. és 21. cikk végrehajtó aktusokkal kapcsolatos módosításaihoz való 
igazítás.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) Ennek a rendeletnek a végrehajtásához 
egyforma körülmények biztosítására, a
klímaváltozással kapcsolatos célkitűzések 
módszertanához, a pénzügyi eszközökkel
figyelemmel kísérésére vonatkozó 

(91) Ennek a rendeletnek a végrehajtásához 
egyforma körülmények biztosítására, a 
pénzügyi eszközök figyelemmel kísérésére 
vonatkozó általános feltételekhez, a
pénzügyi eszközökre vonatkozó
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általános feltételekhez, a figyelemmel 
kísérés során szerzett információk 
Bizottság számára történő 
szolgáltatásának egységes feltételeihez, a 
tagállam és a Bizottság közötti elektronikus 
adatcsere rendszeréhez, a 
jövedelemtermelő projektek nettó bevétele 
kiszámításának módszertanához, a 
növekedést és munkahelyteremtést célzó 
beruházások kritériumait teljesítő régiók és 
tagállamok azonosításához, az alapokhoz 
tartozó operatív programok modelljéhez, 
intervenció kategóriáira vonatkozó 
nómenklatúrához, a nagyprojektekkel 
kapcsolatos információ formájához és a 
nagyprojektek költség-haszon elemzésének 
elvégzésekor használt módszerekhez, a 
közös cselekvési terv mintájához, az éves 
és a végső végrehajtási jelentések 
mintájához, a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
bizonyos technikai jellemzőihez és a 
kapcsolódó utasításokhoz, a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok közötti információcserére 
vonatkozó szabályokhoz, az igazgatási 
nyilatkozat mintájához, az ellenőrzésre 
vonatkozó stratégia modelljeihez, a 
véleményhez és az éves ellenőrzési 
jelentéshez, az ellenőrzések során gyűjtött 
adatok mintavételének módszertanához, 
felhasználásának szabályaihoz és a 
kifizetési kérelmek modelljéhez 
kapcsolódó végrehajtási hatáskörök 
gyakorlásának összhangban kell lennie a 
2011. február 16-i, a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel.

figyelemmel kísérés és jelentéstétel 
mintáihoz, a tagállam és a Bizottság 
közötti elektronikus adatcsere 
rendszeréhez, a jövedelemtermelő 
projektek nettó bevétele kiszámításának 
módszertanához, a növekedést és 
munkahelyteremtést célzó beruházások 
kritériumait teljesítő régiók és tagállamok 
azonosításához, az alapokhoz tartozó 
operatív programok modelljéhez, 
intervenció kategóriáira vonatkozó 
nómenklatúrához, a nagyprojektekkel 
kapcsolatos információ formájához és a 
nagyprojektek költség-haszon elemzésének 
elvégzésekor használt módszerekhez, a 
közös cselekvési terv mintájához, az éves 
és a végső végrehajtási jelentések 
mintájához, a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
bizonyos technikai jellemzőihez és a 
kapcsolódó utasításokhoz, a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok közötti információcserére 
vonatkozó szabályokhoz, az igazgatási 
nyilatkozat mintájához, az ellenőrzésre 
vonatkozó stratégia modelljeihez, a 
véleményhez és az éves ellenőrzési 
jelentéshez, az ellenőrzések során gyűjtött 
adatok mintavételének módszertanához és 
a kifizetési kérelmek modelljéhez 
kapcsolódó végrehajtási hatáskörök 
gyakorlásának összhangban kell lennie a 
2011. február 16-i, a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 8. és 116. cikk módosításához való hozzáigazítás.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a közös stratégiai keret 
szerint működő Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), Európai 
Szociális Alapra (ESZA), Kohéziós Alapra 
(KA), Európai Vidékfejlesztési 
Mezőgazdasági Alapra (EMVA) és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
(ETHA) (a továbbiakban: KSK-alapok) 
vonatkozó közös szabályokat állapít meg. 
Emellett a KSK-alapok 
eredményességének és az alapok 
egymással és más uniós eszközökkel 
történő összehangolásának biztosításához 
szükséges rendelkezéseket is 
meghatározza.

Ez a rendelet a továbbiakban a CPR 
hatálya alá tartozó alapokként együttesen 
említett Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra (ERFA), Európai Szociális Alapra 
(ESZA), Kohéziós Alapra (KA), Európai 
Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra 
(EMVA) és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra (ETHA) (a „közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapokra”) vonatkozó 
közös szabályokat állapít meg. Emellett a 
CPR hatálya alá tartozó alapok 
eredményességének és az alapok 
egymással és más uniós eszközökkel 
történő összehangolásának biztosításához 
szükséges rendelkezéseket is leszögezi.
(Ez a módosítás a szöveg egészében 
alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában – amennyiben 
ez a rendelet másképp nem rendelkezik –
a KSK-alapokból támogatott pénzügyi 
eszközökre a pénzügyi rendeletben a 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
megadott fogalommeghatározások 
alkalmazandók.

törölve

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeken kívül a következő 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:

E rendelet alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és 
céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb 
intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza az egyes KSK-
alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket, valamint azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai elérése érdekében a beruházási 
prioritásokat koordináló és egyensúlyba 
hozó keret, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a
CPR hatálya alá tartozó alapok
programozása és a tagállamok, illetve az 
Európai Unió gazdasági és foglalkoztatási 
politikái közötti koherenciát és összhangot.

Or. en

Indokolás

E módosítás a szabályozás során használt KSK-alapok koherensebb meghatározása iránti 
igényre reagál.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „pénzügyi eszköz”: eltérő 
rendelkezés hiányában a költségvetési 
rendeletben meghatározott pénzügyi 
eszköz;

Or. en

Indokolás

E módosítás a cikk szerkezetét teszi világosabbá, azáltal, hogy a meghatározások sorát 
kiegészíti a pénzügyi eszközök meghatározásával.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) „alapok alapja”: olyan alap, 
amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy 
támogatást nyújtson a programokból a 
pénzügyi eszközöket végrehajtó 
szerveknek;

Or. en

Indokolás

Az érthetőség kedvéért meg kell határozni az alapok alapját is. E módosítás ezt a 
meghatározást a pénzügyi és befektetési ágazatban már hosszabb ideje használt fogalmak 
alapján próbálja megfogalmazni.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

(16) „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a helyi 
akciócsoportokkal kialakított megfelelő 
szintű partnerség keretében terveznek meg 
és hajtanak végre;

Or. en

Indokolás

E módosítás annak az igénynek tesz eleget, hogy a helyi fejlesztési stratégiát koherensebb 
módon meghatározza, egyértelműen összekötve a helyi akciócsoportokkal mint e stratégiák fő 
megtervezőivel és végrehajtóival.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) „kkv”: mikro-, kis- vagy közepes 
vállalkozás a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás vagy annak későbbi módosításai 
szerint.

(22) „kkv” : a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározott mikro-, kis-
vagy középvállalkozás;

Or. en

Indokolás

A dinamikus hivatkozások szabályára való tekintettel a 22. meghatározás utolsó része nem 
lényeges. (Dinamikus hivatkozás: a hivatkozás adott esetben mindig annak módosított 
formájában hivatkozik az adott rendelkezésre.).
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának 
érdekében, figyelembe véve az integrált 
iránymutatásokat és a Szerződés 121. 
cikkének (2) bekezdésében az egyes 
országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján elfogadott tanácsi ajánlásokat.

(1) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapoknak nemzeti, regionális és helyi 
támogatásokkal kiegészített többéves 
programokon keresztül kell támogatást 
nyújtaniuk az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia végrehajtásának érdekében, 
figyelembe véve az integrált 
iránymutatásokat és a nemzeti 
reformprogramokat.

(Ez a módosítás a szöveg egészében 
alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)

Or. en

Indokolás
A nemzeti reformprogramok hosszú távú stratégiai tervezési dokumentumok, amelyek a 
szüskéges gazdasági reformokat és a versenyképesség növelése érdekében szükséges 
szerkezetátalakításokat körvonalazzák. Az országspecifikus ajánlások ugyanakkor évente 
készülnek, és rövidebb távú megközelítést alkalmaznak. Ezért nehezebb összevetni őket a CPR 
hatálya alá tartozó alapok hosszú távú kitekintésével.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 

(4) A megfelelő területi szinten, saját 
intézményi, jogi és pénzügyi kereteiknek 
megfelelően és e rendelet, valamint az 
alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával a tagállamok és az általuk erre 
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tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

a célra kijelölt hatóságok feladata a 
programok és az e rendelet, valamint az 
egyes alapokra vonatkozó szabályok 
szerinti feladatok előkészítése és
végrehajtása.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a többszintű kormányzás és partnerség elveit is, mert az uniós célkitűzések 
hatékony kijelölésének és végrehajtásának előfeltételeit jelentik.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
programok érdekében a tagállam 
partnerséget szervez az alábbi 
partnerekkel:

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
programok érdekében a tagállam 
partnerséget szervez az illetékes regionális 
és helyi hatóságokkal a 4. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően kötött 
partnerségi megállapodás révén.
A tagállamok az alábbi partnerekkel is 
együttműködnek:

Or. en

Indokolás

A többszintű kormányzás és partnerség elveinek erősítése mellett világosan meg kell határozni 
a partnereket is, és azt, hogy a politikai folyamatban miként vesznek részt. E módosítás az 
Európai Parlament azon álláspontját tükrözi, hogy a helyi és regionális hatóságokat teljes 
mértékben, strukturált és rendszeres jelleggel be kell vonni a partnerségi szerződésekbe, 
illetve a kohéziós politika végrehajtásának valamennyi szakaszába.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más b) a jelen bekezdés bevezető mondatában 
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hatóságok; említettektől eltérő állami hatóságok;
továbbá

Or. en

Indokolás

A többszintű kormányzás és partnerség elveinek erősítése mellett világosan meg kell határozni 
a partnereket is, és azt, hogy a politikai folyamatban miként vesznek részt.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és társadalmi partnerek; 
valamint

a) gazdasági és társadalmi partnerek;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően és – az (1) 
bekezdésben említettek szerint – a
partnerségi megállapodással összhangban 
a tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Or. en
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Indokolás

A többszintű kormányzás és partnerség elveinek erősítése mellett világosan meg kell határozni 
a partnereket is, és azt, hogy a politikai folyamatban miként vesznek részt.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a 
Bizottság jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási kódex 
elkészítése céljából, amely meghatározza a 
partnerség megvalósítása támogatásának és 
az információk, tapasztalatok, eredmények 
és helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

(3) Össze kell állítani egy európai 
magatartási kódexet, hogy meghatározza a 
partnerség megvalósítása támogatásának és 
az információk, tapasztalatok, eredmények 
és helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait. A Bizottság a 142. cikknek 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására ezen 
európai magatartási kódex összeállítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve
koherens érvényesülésének elősegítését
minden szakaszban, az előkészítés, 
programkialakítás, végrehajtás, illetve a
nyomon követés és értékelés során.

Or. en

Indokolás

A CPR szabályokat ki kell egészíteni a nemek esélyegyenlőségének és a megközelíthetőségnek 
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az érvényesítésével, ezt pedig a programok megvalósításának minden szakaszában alkalmazni 
kell.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében. Adott esetben 
különösen a fogyatékkal élők általi 
megközelíthetőségre kell figyelmet 
fordítani a programok előkészítése, 
beütemezése és végrehajtása során.

Or. en

Indokolás

A CPR szabályokat ki kell egészíteni a nemek esélyegyenlőségének és a megközelíthetőségnek 
az érvényesítésével, ezt pedig a programok megvalósításának minden szakaszában alkalmazni 
kell.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A CPR hatálya alá tartozó alapok
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében, a környezet megőrzése, védelme 
és állapotának javítása céljának az Unió 
általi előmozdítása révén kell 
megvalósítani, a Szerződés 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében
megállapítottak szerint, figyelembe véve a 
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szennyező fizet elvet.

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebbé teszi a szöveget és kiegészíti a szerződésre való hivatkozást azáltal, 
hogy a cikk szövegezését a szerződésbeli szóhasználathoz igazítja.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság a 
módszertant meghatározó 142. cikknek 
megfelelően jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Indokolás

A módszertan elfogadása általános hatályú intézkedés, amely az alapul szolgáló jogi aktus 
néhány másodlagos jelentőségű elemének kiegészítésére törekszik.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

(6) a környezet megőrzése és védelme, 
valamint az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása;

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebbé teszi a szöveget azáltal, hogy a cikk szövegezését a szerződésbeli 
szóhasználathoz igazítja.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg a az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai alapján a KSK-alapok főbb 
intézkedéseit.

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása és
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia
célkitűzéseinek és céljainak elérése 
érdekében egy közös stratégiai keret 
hangolja össze és hozza egyensúlyba a 
beruházási prioritásokat a 9. cikkben 
kitűzött tematikus célokkal. 

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keret fő feladata a beruházási prioritások koordinálásának és 
egyensúlyának biztosítása.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

d) a CPR hatálya alá tartozó alapok 
területi együttműködési tevékenységeinek 
prioritásait, szükség esetén figyelembe 
véve a makro-regionális és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat, a 
tagállamok prioritásaival összhangban, 
amennyiben a tagállamok és a régiók 
részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza az együttműködési tevékenységek jellegét, illetve a makroregionális és a 
tengeri medencével kapcsolatos stratégiák erősítésére törekszik a tagállamokban és az érintett 
régiókban.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 

A közös stratégiai keretet a [X] melléklet 
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hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keret a jogalkotási aktus lényeges eleme, mivel a kohéziós politika alapvető 
irányvonalaival kapcsolatos politikai választásnak ad hangot. Ezért elfogadására nem 
alkalmasak a felhatalmazáson alapuló aktusok, és inkább a rendes jogalkotási folyamat 
keretében kell elfogadni, melléklet formájában, az alapvető jogi aktus részeként.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság
javaslatot terjeszthet elő a közös stratégiai
keret felülvizsgálatára, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács felkérheti a 
Bizottságot ilyen javaslat előterjesztésére.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok a 
4. cikk (4) bekezdésében említett 
partnerekkel együttműködve készítik el. A 
partnerségi szerződést a Bizottsággal 
folytatott párbeszéd útján készítik elő.

Or. en
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Indokolás

Egyeztetni kell a 13. cikket a 4. cikk (4) bekezdésének módosításával.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös stratégiai keret elfogadását
követő 3 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követő 6
hónapon belül valamennyi tagállam átadja 
a partnerségi szerződését a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Egyeztetni kell a 13. cikket a 12. cikk módosításával.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések, valamint a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikke (2) bekezdése szerint 
elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban 
meghatározott célok tekintetében;

Or. en
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. valamennyi tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapoknál várható 
főbb eredmények összefoglalása;

iii. valamennyi kiválasztott tematikus 
célkitűzés esetében a CPR hatálya alá 
tartozó alapoknál várható főbb 
eredmények összefoglalása;

Or. en

Indokolás

Az eltérések és fejlesztési igények elemzése alapján a tagállamoknak – különösen azoknak, 
amelyeknek a CP szerint viszonylag szerényebb összeg jut – rugalmasaknak kell lenniük (a 
specifikus alapokra vonatkozó szabályok tematikus koncentrációról szóló előírásainak 
sérelme nélkül) a tematikus célkitűzések legjobb ötvözetének összeállításához a fokozott 
kohézió és az EU 2020 célok elérésére törekedve.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

v. az együttműködés főbb prioritásai, 
figyelembe véve a makro-regionális és a 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat, amennyiben a tagállamok és 
a régiók részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Indokolás

Fokozni kell a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok 
hozzájárulását a makro-regionális stratégiákhoz és a tengeri medencékkel kapcsolatos 
stratégiákhoz.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a CPR hatálya alá tartozó 
alapok városi, vidéki, tengerparti és 
halászati területek, valamint sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek fejlesztése 
érdekében történő felhasználására 
vonatkozó integrált megközelítést, 
különösen a 28., 29. és 99. cikkel 
összefüggő végrehajtási intézkedéseket a 
funkcionális városi területek kijelölésére 
vonatkozó követelmények felsorolásával;

Or. en

Indokolás

A funkcionális városi területek kijelölésére vonatkozó követelmények felsorolásának célja, 
hogy rugalmasabbá tegye az integrált városfejlesztésre vonatkozó feltételeket.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a regionális 
demográfiai kihívások, valamint a
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés vagy 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok, valamint a 
fogyatékkal élők egyedi szükségleteinek és 
regionális demográfiai kihívásainak
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a CPR hatálya alá tartozó
vonatkozó alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;
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Or. en

Indokolás

Szükség van a regionális demográfiai kihívások kezelésére; ez a Régiók 2020-ban című 
dokumentumban is azonosított egyik olyan kulcsprobléma, amellyel a régióknak szembe kell 
nézniük a jövőben. E módosítás a hátrányos megkülönböztetés felszámolását erősíti, illetve a 
befogadást, külön figyelmet fordítva a fogyatékkal élőkre.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk ütemterve, 
amennyiben az előzetes feltételeket nem 
teljesítették;

ii. az előzetes feltételek teljesítése 17. cikk 
szerinti értékelésének és a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseknek az összefoglalása és 
végrehajtásuk ütemterve, amennyiben az 
előzetes feltételeket nem teljesítették;

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

iv. a partnerek indikatív felsorolása és az 
ezen partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a partnerség elveit a partnerségi szerződés és az elért eredményekről szóló 
jelentés előkészítése során.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerződés elfogadásáról, feltéve hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. A partnerségi 
szerződés 2014. január 1-je előtt nem lép 
hatályba.

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerződés elfogadásáról, feltéve hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. Az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes regionális 
és helyi hatóságok ezen a határidőn belül 
értesíthetik a Bizottságot, amennyiben a 
partnerség jelentős szempontjait a 
partnerségi szerződés előkészítése során 
nem ültették megfelelően gyakorlatba. A 
partnerségi szerződés 2014. január 1-je 
előtt nem lép hatályba.

Or. en

Indokolás
A partnerségi elv és a többszintű kormányzás elvének érvényesítését erősítendő, a helyi és 
regionális hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy már a korai szakaszban 
közvetlenül visszajelezhessenek Bizottság felé.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a)A Bizottság a partnerségi 
szerződésekre és operatív programokra 
irányuló tárgyalások kimeneteléről 2016. 
december 31-ig közleményt ad ki, amely 
tagállamonkénti részletes bontást is 
tartalmaz.  A közleményt a Bizottság 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.
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Or. en

Indokolás

A folyamat láthatóságának javítása érdekében a jogalkotóknak és más uniós szerveknek 
összefoglaló visszajelzést kell adni a partnerségi szerződésekre és operatív programokra 
irányuló tárgyalások kimeneteléről.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják,
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják,
amelyek egyúttal a Szerződés 121. cikke
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat is 
kezelik, figyelembe véve ugyanakkor a 
nemzeti és regionális szükségleteket és 
biztosítva az egyensúlyt e szükségletek és 
az Unió célkitűzései között.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a Bizottság által javasolt tematikus célkitűzések rendszere figyelembe 
vegye a sajátos regionális fejlesztési szükségleteket. A módosítás célja annak biztosítása, hogy 
az EP korábbi kérésének megfelelően a strukturális és kohéziós alapok programozására 
vonatkozó tematikus megközelítés ne károsíthassa az integrált, helyi beágyazottságú 
megközelítést.
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.

(1) A CPR hatálya alá tartozó valamennyi 
alap esetében az előzetes feltételeket az 
adott alapra vonatkozó szabályokban 
határozzák meg. Előzetes feltétel csak 
akkor alkalmazandó, ha az közvetlenül 
összefügg a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatékony végrehajtásával, vagy 
arra közvetlen hatással van.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a javasolt feltétel és a kohéziós politika között közvetlen kapcsolat 
legyen, és hogy a feltétel hozzájáruljon a hatékonyság fokozásához.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.

(2) A tagállamok a 4. cikk (4) bekezdésével 
összhangban értékelik, hogy a vonatkozó 
előzetes feltételek teljesülnek-e.

Or. en

Indokolás

A partnerség elvét a 4. cikk (4) bekezdéséhez benyújtott módosítással összhangban erősíteni 
kell.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy az 
alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban felfüggeszti bármely 
programnak szánt összes időközi kifizetést 
vagy azok egy részét az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések kielégítő végrehajtásáig. 
Amennyiben az előzetes feltételrendszer 
teljesítését biztosító intézkedések 
végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság az alapokra vonatkozó 
szabályokkal összhangban felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

Or. en

Indokolás
A kifizetések felfüggesztéséről szóló előírásokra – amelyek e rendelet 3. részében, a 134. cikk 
e) pontjában szerepelnek – világosan kell utalni. A bizottsági javaslat érvelése alapján 
(ahogyan azt a 2. cikk (3) pontja leszögezi) a 3. részre utalás „az alapokra vonatkozó 
szabályok”körébe tartozik. 

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5 %-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 

törölve
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a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

Or. en

Indokolás

Fennáll annak kockázata, hogy az eredményességi tartalék bevezetése arra ösztönzi a 
döntéshozókat, hogy a források megőrzése érdekében könnyen teljesíthető célkitűzéseket 
határozzanak meg, és emiatt figyelmen kívül hagyják az értékesebbnek tekinthető összetettebb 
és nehezebben mérhető innovatív projekteket és intézkedéseket.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért eredményekről 
szóló, 2017-ben és 2019-ben a tagállamok 
által benyújtott jelentésekben bemutatott 
információk és értékelések alapján.

(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért eredményekről 
szóló, 2017-ben és 2019-ben a tagállamok 
által a 46. cikkel összhangban benyújtott 
jelentésekben bemutatott információk és 
értékelések alapján.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
Az eredményességi tartalék elosztása

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el 
a 2016. évre meghatározott 
mérföldköveket, akkor a Bizottság 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak.
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(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik KSK-alapok és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és 
prioritások teljesítették a mérföldköveket. 
A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások 
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.
(3) Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el 
a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, a 
Bizottság – az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott eljárás 
szerint – felfüggesztheti a program 
prioritására szánt összes időközi kifizetést 
vagy annak egy részét.
(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatos súlyos mulasztást állapít meg, 
akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
jogosult arra, hogy a 142. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének megállapításához 
szükséges kritériumok és módszertan 
meghatározására.
(5) A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
európai területi együttműködési cél és az 
ETHA-rendelet V. címe alá tartozó 
programokra.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve
A tagállamok gazdaságpolitikájának 

koordinációjához kötött feltételrendszer
(1) A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
partnerségi szerződése és programjai 
felülvizsgálatát és javaslatok benyújtását 
azok módosítására, amennyiben ez 
szükséges:
a) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 121. cikkének (2) 
bekezdése és/vagy 148. cikkének (4) 
bekezdése értelmében fogadtak el, vagy az 
olyan intézkedések végrehajtásának 
támogatására, amelyek címzettjei az 
érintett tagállamok, és amelyeket a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fogadtak el;
b) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 126. cikkének (7) 
bekezdésével összhangban fogadtak el;
c) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
7. cikkének (2) bekezdése szerint fogadtak 
el, feltéve, hogy ezeket a módosításokat 
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szükségesnek tartják a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazításához; or
d) a (4) bekezdés értelmében a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához, 
amennyiben a tagállam teljesíti a 
következő feltételek valamelyikét:
(i) a 407/2010/EU tanácsi rendelet 
értelmében uniós pénzügyi támogatás áll 
rendelkezésére;
ii. a 332/2002/EK tanácsi rendelet 
értelmében középtávú pénzügyi támogatás 
áll rendelkezésére;
iii. az európai stabilitási mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés alapján –
ESM-hitel formájában – pénzügyi 
támogatás áll rendelkezésére.
(2) A partnerségi szerződés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát 
a tagállam egy hónapon belül benyújtja. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság a 
módosítások benyújtásától számított egy 
hónapon belül észrevételeket tesz, amely 
esetben a tagállam javaslatát egy hónapon 
belül újra benyújthatja.
(3) Amennyiben a Bizottság nem tesz 
észrevételeket vagy amennyiben 
észrevételeit kellően figyelembe vették, a 
Bizottság határozatot fogad el, amelyben 
indokolatlan késedelem nélkül jóváhagyja 
a partnerségi szerződésre és az érintett 
programokra vonatkozó módosításokat.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés 
d) pontja alapján részesül pénzügyi 
támogatásban, és a támogatás kiigazítási 
programhoz van kötve, a Bizottság – a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához –
a tagállam javaslatai nélkül módosíthatja 
a partnerségi szerződést és a programokat. 
A partnerségi szerződés és az érintett 
programok eredményes végrehajtásának 
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biztosítására a Bizottság részt vesz 
irányításukban, olyan módon, ahogyan az 
meghatározásra került a kiigazítási 
programban vagy a tagállammal aláírt 
egyetértési megállapodásban.
(5) Amennyiben a tagállam nem tesz 
eleget az (1) bekezdésben említett 
bizottsági kérésnek, vagy a (2) 
bekezdésben említett bizottsági 
észrevételekre nem válaszol egy hónapon 
belül kielégítő módon, akkor a Bizottság –
észrevételeinek megtétele után számított 
három hónapon belül – határozatot 
fogadhat el, végrehajtási aktusok révén, 
amellyel teljes egészében vagy részben 
felfüggesztheti az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket.
(6) A Bizottság felfüggeszti, végrehajtási 
aktusok révén, az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket és 
kötelezettségvállalásokat, amennyiben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
nem tesz eleget a Tanács által, a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban meghatározott egyedi 
intézkedéseknek;
b) a Tanács – a Szerződés 126. cikkének 
(8) bekezdésével összhangban úgy 
határoz, hogy az érintett tagállam nem tett 
eredményes intézkedéseket a túlzott 
hiánya kiigazítására;
c) a Tanács [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
8. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
arra következtetésre jut, hogy a tagállam, 
két egymást követő alkalommal, nem 
nyújtott be megfelelő kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy a Tanács 
határozatban kimondja a megfelelés 
hiányát az említett rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban; 
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam nem tette meg a 
407/2010/EK tanácsi rendeletben vagy a 
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332/2002/EK tanácsi rendeletben említett 
kiigazítási program végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy nem 
hagyja jóvá az e tagállam számára 
megítélt pénzügyi támogatás kifizetését; or
e) az európai stabilitási mechanizmus 
igazgatótanácsa arra a következtésre jut, 
hogy nem teljesült a feltételrendszer, 
amelyet a tagállam számára az ESM-hitel 
formájában nyújtott ESM pénzügyi 
támogatáshoz meghatároztak, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy a 
megítélt stabilitási támogatást nem fizeti 
ki.
(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.
(8) A Bizottság – késedelem nélkül –
megszünteti a kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztését, 
amennyiben a tagállam a Bizottság 
kérésének megfelelő, és a Bizottság által 
elfogadott módosítási javaslatot terjeszt 
elő a partnerségi szerződéssel és az 
érintett programokkal kapcsolatban, és 
adott esetben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
eleget tesz a Tanács által, a Szerződés 136. 
cikke (1) bekezdésével összhangban 
meghatározott egyedi intézkedéseknek;
b) a túlzott hiány esetén követendő 
eljárást az 1467/97/EK rendelet 9. 
cikkével összhangban felfüggesztik, vagy 
a Tanács a Szerződés 126. cikkével 
összhangban úgy határoz, hogy hatályon 
kívül helyezi a túlzott hiány meglétéről 
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szóló határozatot; 
c) a Tanács támogatja a(z) …/EU rendelet 
[EIP rendelet] 8. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az érintett 
tagállam által benyújtott kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy az említett rendelet 
10. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban felfüggesztik a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást, 
vagy a Tanács az említett rendelet 11. 
cikkével összhangban lezárta a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást;
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam megtette a 407/2010/EK 
tanácsi rendeletben vagy a 332/2002/EK 
tanácsi rendeletben említett kiigazítási 
program végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy jóváhagyja az e 
tagállam számára megítélt pénzügyi 
támogatás kifizetését; or
e) Az európai stabilitási mechanizmus 
igazgatótanácsa arra a következtésre jut, 
hogy teljesült a feltételrendszer, amelyet a 
tagállam számára az ESM-hitel 
formájában nyújtott ESM pénzügyi 
támogatáshoz meghatároztak, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy a 
megítélt stabilitási támogatást kifizeti.
Ezzel egy időben a Tanács – a Bizottság 
javaslatára – határozatot hoz a 
felfüggesztett kötelezettségvállalások 
újraelosztásáról a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret megállapításáról szóló […]/EU 
tanácsi rendelet 8. cikkével összhangban.

Or. en

Indokolás

Nincs közvetlen kapcsolat a tagállamok regionális politika terén nyújtott teljesítménye és 
makrogazdasági teljesítménye között; ennélfogva a javasolt makrogazdasági feltételek 
elfogadhatatlanok. Ez azt jelentené, hogy a régiókat büntetik azért, amiért a nemzeti szint nem 
felel meg a gazdasági kormányzáshoz kapcsolódó eljárásoknak. A további szankciók 
bevezetése súlyosbíthatja a már egyébként is makrogazdasági problémákkal küzdő országok 
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gondjait.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze a 
partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon 
belül kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés elfogadását követő 
három hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követő kilenc
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Or. en

Indokolás

A partnerségi szerződés és az operatív programok egyidejű elfogadása a partnereknek az OP-
k összeállításába való megfelelő bevonásához szükséges idő fényében nem tekinthető 
megvalósíthatónak.
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Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
teher csökkentését célzó lépéseket 
tartalmaz.

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai
keretben meghatározott előírásokkal és a 
partnerségi szerződés tartalmával. Minden 
program a CPR hatálya alá tartozó alapok
eredményes, hatékony és összehangolt 
végrehajtását biztosító intézkedéseket, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz.

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden program prioritásokat határoz 
meg, amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitűzéseket, a KSK-alapokból kapott 
támogatás pénzügyi előirányzását és a 
megfelelő nemzeti társfinanszírozást.

(2) Minden program prioritásokat határoz 
meg, amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitűzéseket, a CPR hatálya alá tartozó
alapokból kapott támogatás pénzügyi 
előirányzását és a megfelelő nemzeti 
társfinanszírozást.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé az állami és magánforrásokból történő 
társfinanszírozás kombinálásához szükséges rugalmasságot. A gyakorlat azt mutatja, hogy a 
társfinanszírozás hiánya akadályozhatja a végrehajtást; ezért több finanszírozási forrás 
elősegítheti a felhasználást.
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Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve az előzetes 
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelőségét, a 
programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és a CPR hatálya alé eső 
alapokra vonatkozó uniós prioritásokhoz 
való tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai keretben szereplő előírásokkal, a 
partnerségi szerződés tartalmával, a 
Szerződés 121. cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
kiadott tanácsi ajánlásokkal, figyelembe 
véve az előzetes értékelést. Az értékelés 
különösen a program stratégiájának 
megfelelőségét, a programhoz rendelt 
célkitűzéseket, mutatókat, célokat és a 
költségvetési források elosztását vizsgálja.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a program benyújtását 
követő három hónapon belül megteszi 
észrevételeit. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt programot.

(2) A Bizottság a program benyújtását 
követő három hónapon belül megteszi 
észrevételeit. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben két 
hónapon belül felülvizsgálja a javasolt 
programot.

Or. en
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam által a programok 
módosítására vonatkozóan benyújtott 
kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és különösen tartalmazniuk kell 
a program módosításainak várható hatását 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájának és a programban 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
szerződést. Csatolni kell hozzájuk a 
felülvizsgált programot és adott esetben a 
felülvizsgált partnerségi szerződést.

(1) A tagállam által a programok 
módosítására vonatkozóan benyújtott 
kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és különösen tartalmazniuk kell 
a program módosításainak várható hatását 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájának és a programban 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
szerződést. A kérelmeket az 5. cikkel 
összhangban kell elkészíteni, és csatolni 
kell hozzájuk a felülvizsgált programot és 
adott esetben a felülvizsgált partnerségi 
szerződést.

Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba;

a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba, a tagállamok határozzák meg 
specifikus területi egységeik szerint és a 
jelen rendelet 5. cikkében említett 
partnerekkel folytatott konzultáció után;

Or. en

Indokolás

A partnerség elvét erősíteni kell.
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív jellemzőinek bevonása, 
hálózatépítés és adott esetben 
együttműködés.

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív jellemzőinek bevonása, 
hálózatépítés és adott esetben területi
együttműködés.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 29. cikk (3) bekezdése 
szerint létrehozott helyi fejlesztési 
stratégiák döntés-előkészítő bizottsága úgy 
dönt, hogy a kiválasztott helyi fejlesztési 
stratégia végrehajtásához több alapból 
szükséges támogatás, egy vezető alapot
lehet kijelölni.

(3) Amennyiben a 29. cikk (3) bekezdése 
szerint létrehozott helyi fejlesztési 
stratégiák döntés-előkészítő bizottsága úgy 
dönt, hogy a kiválasztott helyi fejlesztési 
stratégia végrehajtásához több alapból 
szükséges támogatás, egy bizottság 
kijelölhet egy vezető alapot.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a döntés-előkészítő bizottság szerepét tisztázza, utalva arra, hogy ez a 
bizottság jelölhet ki vezető alapot.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A KSK-alapokból támogatott helyi 
fejlesztést a program egy vagy több

(5) A CPR hatálya alá tartozó alapokból
támogatott helyi fejlesztést egy vagy több 
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prioritásának keretében valósítják meg. operatív program keretében és a program 
egy vagy több prioritásaként valósítják 
meg.

Or. en

Indokolás

Világosan meg kell nevezni, hogy a közösség által irányított helyi fejlesztés egy vagy több 
operatív program keretében finanszírozható a CPR hatálya alá tartozó alapokból.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közösség stratégia kidolgozásába 
történő bevonásának a leírása;

d) a helyi közösség stratégia kidolgozásába 
történő bevonásának a leírása;

Or. en

Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni, hogy a helyi lakosságot bevonják e stratégiák fejlesztésébe és 
kiértékelésébe.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a stratégia irányítási és figyelemmel 
kísérési intézkedéseinek a leírása, amely 
bemutatja, hogyan tudja a helyi 
akciócsoport végrehajtani a stratégiát, és az
értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések 
leírása;

f) a stratégia irányítási és figyelemmel 
kísérési intézkedéseinek a leírása, amely 
bemutatja, hogyan tudja a helyi 
akciócsoport végrehajtani a stratégiát, és a 
helyi akciócsoport általi értékelésre 
vonatkozó konkrét intézkedések leírása;

Or. en
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Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni, hogy a helyi lakosságot bevonják e stratégiák fejlesztésébe és 
kiértékelésébe.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztási 
kritériumait. Az alapokra vonatkozó 
szabályok is meghatározhatnak kiválasztási 
kritériumokat.

(2) A tagállamok meghatározzák a helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztási 
kritériumait.  Az alapokra vonatkozó 
szabályok is meghatározhatnak 
minimumkövetelményeket a kiválasztási 
kritériumokra nézve.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki.

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki 
az 5. cikknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikknek megfelelően a partnereket be kell vonni, erősítve ezáltal a többszintű 
kormányzás és partnerség elveit. 
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztásáról szóló határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból 
történő forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

(5) A programok illetékes irányító 
hatóságai a helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztásáról hozott határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból 
történő forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani e stratégiák működőképesebb jóváhagyási folyamatát, azáltal, hogy 
kijelentjük: a programok illetékes irányító hatóságainak kell ezt megtenni.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1(a) bekezdésben említett 
stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározásáról.

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1(a) bekezdésben említett 
stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározásának kritériumairól.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak a lefedett terület és lakosság meghatározásának 
kritériumaira kell vonatkoznia, minthogy a 29. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében e 
meghatározást is be kell venni a helyi fejlesztési stratégiába.
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozzák meg a helyi 
akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó 
programok végrehajtásáért felelős 
hatóságokat a stratégiával kapcsolatos 
valamennyi végrehajtási feladatot illetően.

Az illetékes helyi irányító hatóságok
határozzák meg a helyi akciócsoportok 
szerepkörét és a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős hatóságokat a 
stratégiával kapcsolatos valamennyi 
végrehajtási feladatot illetően.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 29. cikk (5) pontjához fűzött módosításhoz való hozzáigazítás, a több helyi 
irányító hatóság bevonását és feladatait illető világos fogalmazásmód biztosítása érdekében.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a
csoporton belül egy partnert, aki az 
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
jogi szervezetet létrehozva állnak össze.

(2) Az illetékes irányító hatóságok 
biztosítják, hogy a helyi akciócsoportok 
vagy kiválasztanak a csoporton belül egy 
partnert, aki az igazgatási és pénzügyi 
kérdésekben a vezető partner lesz, vagy 
pedig egy közös jogi szervezetet létrehozva 
állnak össze.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 29. cikk (5) pontjához fűzött módosításhoz való hozzáigazítás, a több helyi 
irányító hatóság bevonását és feladatait illető világos fogalmazásmód biztosítása érdekében.
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyi akciócsoportok feladatai a 
következőket tartalmazzák:

(3) A helyi akciócsoportok feladatai többek 
között a következőket tartalmazzák:

Or. en

Indokolás

E rendelet a helyi akciócsoportok feladataira vonatkozó minimumkövetelményeket fogalmazza 
meg, rugalmasságot engedélyezve a tagállamok számára e csoportok adott szerepének 
meghatározásánál.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyi fejlesztés támogatása a KSK-
alapokból

Az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztés támogatása a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapokból

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyi fejlesztésre szánt támogatás 
tartalmazza:

Az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztésre szánt támogatás tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előkészítő támogatás költségeit; a) az előkészítő támogatás költségeit, 
beleértve azon helyi akciócsoportok 
támogatását, amelyeknek helyi fejlesztési 
stratégiáit a 29. cikk (3) bekezdése szerint 
létrehozott döntés-előkészítő bizottság nem 
választ ki finanszírozásra;

Or. en

Indokolás

Az előkészítő intézkedések számára nyújtott támogatást a döntés-előkészítő bizottság 
döntésétől függetlenül kell biztosítani annak ösztönzése érdekében, hogy a helyi 
akciócsoportok Európa-szerte beterjesszék közösségeik fejlesztésére irányuló stratégiáikat.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból támogatás nyújtható 
egy program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.

(1) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapokból
támogatás nyújtható egy program pénzügyi 
eszközei számára, beleértve az alapok 
alapjain keresztül történő támogatást, a 
prioritásban meghatározott konkrét 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
érdekében, olyan, a XX. mellékletben 
meghatározott szabályokkal összhangban 
elkészített előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.

Or. en
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Indokolás

Az előzetes értékelés a pénzügyi eszközök létrehozásának alapja, ezért világos szabályokat 
kell meghatározni az alapul szolgáló jogi aktus részeként. Emellett gondoskodni kell arról, 
hogy az egyértelmű rendelkezések időben megszülessenek, hogy a szereplők megkezdhessék a 
pénzügyi eszközök létrehozását következő időszakra.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történő támogatásának 
előzetes értékelésére, további egyedi 
szabályokat határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a végső kedvezményezett 
támogatások, kamattámogatások, 
garanciadíj támogatások és pénzügyi 
eszközök együttese révén történő
támogatására, további egyedi szabályokat 
határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

Or. en

Indokolás

Az előzetes értékelés a pénzügyi eszközök létrehozásának alapja, ezért világos szabályokat 
kell meghatározni az alapul szolgáló jogi aktus részeként. Emellett gondoskodni kell arról, 
hogy az egyértelmű rendelkezések időben megszülessenek, hogy a szereplők megkezdhessék a 
pénzügyi eszközök létrehozását következő időszakra.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 
bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 
termékekre vonatkozó egyedi szabályokat.

Or. en

Indokolás

A cikken belüli helyének megváltoztatásával pontosítani kell a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatályát.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan már létező vagy újonnan 
létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket 
kimondottan az elérendő cél érdekében, a 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak 
megfelelően hoztak létre.

b) olyan már létező vagy újonnan 
létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket 
kimondottan a prioritásokon belül a 24. 
cikk (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően meghatározott konkrét 
célkitűzések elérése érdekében hoztak 
létre.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által használt „elérendő cél” kifejezést egyértelmű hivatkozással kell 
helyettesíteni.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 

törölve
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bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 
termékekre vonatkozó egyedi szabályokat.

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más KSK-alapokból
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tőkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása az e rendelet célkitűzéseinek 
megfelelő új pénzügyi eszközök
végrehajtásához szükséges eszközökre
korlátozódik; vagy

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó más alapokból
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tőkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása az e rendelet célkitűzéseinek 
megfelelő új befektetések végrehajtásához 
szükséges összegekre korlátozódik; vagy

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) és b) pontja szerinti 
végrehajtási intézkedések esetében az 
irányító hatóság finanszírozási 
megállapodást köt a végrehajtási 
feladatokkal megbízott jogi személyekkel, 
amely meghatározza az operatív 
programokból a pénzügyi eszközökhöz 
történő hozzájárulásokra vonatkozó 
feltételeket. A (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt végrehajtási intézkedések esetében 
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az irányító hatóság konkrét stratégiai 
dokumentumot dolgoz ki, amelyben 
meghatározza az operatív programokból a 
pénzügyi eszközökhöz történő 
hozzájárulásokra vonatkozó feltételeket.

Or. en

Indokolás

Az alap-jogiaktusban konkrétan kell hivatkozni a „finanszírozási megállapodásra”. Az 
irányító hatóság által végzett közvetlen irányítás esetén stratégiai dokumentumot kell 
készíteni, amit szintén egyértelműen rögzíteni kell e rendeletben.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokra, a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek szerepére és feladataira, 
valamint az irányítási költségekre és 
díjakra vonatkozóan.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokba és a 
stratégiai dokumentumokba foglalandó 
rendelkezések minimumára, a végrehajtási 
feladatokkal megbízott jogi személyek 
szerepére és feladataira, valamint az 
irányítási költségekre és díjakra 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A cikk hatályának jobb meghatározásával pontosítani kell a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatályát.
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Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes pénzügyi eszközök végrehajtása A pénzügyi eszközök irányítása és 
ellenőrzése

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 33. 
cikk (1) bekezdése a) pontja, és a 33. cikk
(4) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. 
alpontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközök irányítására és ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedések tekintetében.

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák a 33. cikk (1) 
bekezdése a) pontja, és a 33. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. alpontja 
szerint végrehajtott pénzügyi eszközök 
irányítására és ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokat.

Or. en

Indokolás

A cikk hatályának jobb meghatározásával pontosítani kell a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatályát.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek 
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révén egyedi szabályokat állapít meg a 
pénzügyi eszközök számára történő 
kifizetésekre, a kifizetések visszavonására 
és a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos 
lehetséges következményekre vonatkozóan.

egyedi szabályokat állapítanak meg a 
pénzügyi eszközök számára történő 
kifizetésekre, a kifizetések visszavonására 
és a visszavonások kifizetési kérelmekkel 
kapcsolatos lehetséges következményeire
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya pontosításra szorul a „lehetséges 
következmények” kifejezés jelentése tekintetében.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból pénzügyi eszközök 
számára kifizetett támogatást a 
tagállamokban letelepedett pénzintézetek 
kamatozó számláin kell elhelyezni, vagy 
ideiglenesen a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően be 
kell fektetni.

(1) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapokból
pénzügyi eszközök számára kifizetett 
támogatást a tagállamokban letelepedett 
pénzintézetek kamatozó számláin kell 
elhelyezni, és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
ideiglenesen be lehet fektetni.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy amennyiben a pénzügyi eszközök számára kifizetett támogatást 
ideiglenesen befektetik, akkor azt az uniós tagállamok területén található bankoknál is kell 
befektetni.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból származó 
támogatásból eredő, a pénzügyi eszközök 

(1) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CFR) hatálya alá tartozó 
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számára beruházásokból vagy 
garanciaszerződésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
tőkeforrásokat ugyanazon vagy más 
pénzügyi eszközök révén újabb 
beruházásokra fel kell használni a program 
vagy programok céljainak megfelelően.

alapokból származó támogatásból eredő, a 
pénzügyi eszközök számára 
beruházásokból vagy 
garanciaszerződésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
tőkeforrásokat ugyanazon vagy más 
pénzügyi eszközök révén újabb 
beruházásokra fel kell használni a program 
vagy programok tematikus és egyedi 
célkitűzéseinek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A „cél” kifejezés nincs definiálva ebben a rendeletben, így azt a rendeletre jellemző 
szövegezéssel kell felváltani. Emellett a módosítás célja annak biztosítása, hogy a források 
lezárásig történő újrafelhasználása egyértelműen kapcsolódjon a program vagy programok 
tematikus és egyedi célkitűzéseihez.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe a program vagy 
programok céljainak megfelelően.

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe a program vagy 
programok tematikus és egyedi 
célkitűzéseinek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 38. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 



PR\902007HU.doc 67/103 PE487.740v03-00

HU

érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CFR) 
hatálya alá tartozó alapokból a pénzügyi 
eszköz számára nyújtott támogatásból 
eredő tőkeforrásokat, nyereséget vagy más 
jövedelmet vagy hozamot a program
tematikus és egyedi célkitűzéseinek
megfelelően felhasználják.

Or. en

Indokolás

A „cél” kifejezés nincs definiálva ebben a rendeletben, így azt a rendeletre jellemző 
szövegezéssel kell felváltani. Emellett a módosítás célja annak biztosítása, hogy a források 
lezárásig történő újrafelhasználása egyértelműen kapcsolódjon a program vagy programok 
tematikus és egyedi célkitűzéseihez.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktus révén, a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadja 
a figyelemmel kísérés és a figyelemmel 
kísérés során szerzett információk
Bizottság számára történő szolgáltatásának 
egységes feltételeit, beleértve a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi eszközökre vonatkozóakat is.

(3) A Bizottság végrehajtási aktus révén, a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadja 
a pénzügyi eszközökre vonatkozó
figyelemmel kísérés és Bizottság számára 
történő jelentéstétel mintáit, beleértve a 33. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi eszközökre vonatkozóakat is.

Or. en

Indokolás

A cikk hatályának jobb meghatározásával pontosítani kell a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatályát.
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és a
partnerek képviselőiből áll. A 
monitoringbizottság minden tagja szavazati 
joggal rendelkezik.

(1) A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és az 
5. cikkel összhangban bevont partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a monitoringbizottság hatékony működésének biztosítása és az érintett 
partnerek szerepének fokozása.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesítése 
érdekében a 17. cikkel összhangban tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is. Adott 
esetben a végrehajtási jelentésekhez a 40. 
cikkel összhangban elkészített, a pénzügyi 



PR\902007HU.doc 69/103 PE487.740v03-00

HU

eszközöket alkotó műveleteket tartalmazó 
jelentést kell csatolni.

Or. en

Indokolás

Szükség van annak biztosítására, hogy az éves végrehajtási jelentések hivatkozzanak a 
megegyezés szerinti és a programmal összefüggő előzetes feltételrendszerre. Emellett a 40. 
cikkel való kapcsolatot is pontosítani kell.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság megvizsgálja az éves 
végrehajtási jelentést, és annak 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül, illetve a záró jelentés kézhezvételétől 
számított 5 hónapon belül tájékoztatja a 
tagállamot az észrevételeiről. Amennyiben 
a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti 
határidőkön belül, akkor a jelentéseket 
elfogadottnak kell tekinteni.

(6) A Bizottság megvizsgálja az éves és a 
záró végrehajtási jelentést, és annak 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül, illetve a záró jelentés kézhezvételétől 
számított 5 hónapon belül tájékoztatja a 
tagállamot az észrevételeiről. Amennyiben 
a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti 
határidőkön belül, akkor a jelentéseket 
elfogadottnak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállam biztosítja, hogy az ülés után
megfelelően nyomon követik a Bizottság 
esetleges észrevételeit.

(5) A tagállam biztosítja, hogy három 
hónapon belül megfelelően nyomon 
követik a Bizottság esetleges észrevételeit.

Or. en
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Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017-ben és 2019-ben a Bizottság 
stratégiai jelentést készít, amely 
összefoglalja a tagállamok elért 
eredményekről szóló jelentéseit, és 
benyújtja azt az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

(4) 2017-ben és 2019-ben a Bizottság
stratégiai jelentést készít, amely 
összefoglalja a tagállamok elért 
eredményekről szóló jelentéseit, és 2017. 
december 31-ig, illetve 2019. december 
31-ig benyújtja azt az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.  

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a stratégiai jelentések időben történő benyújtását az EP számára, hogy a 
politikai vitát az európai szemeszterről szóló vita összefüggésében lehessen lefolytatni a 
Parlamentben.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves 
elért eredményekről szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az 
uniós prioritások megvalósításában elért 
eredményekre.

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves 
elért eredményekről szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia, 
valamint az ennek keretében létrehozott 
kiemelt kezdeményezések
megvalósításában elért eredményekre.

Or. en
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Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – adott esetben – a bruttó hazai 
termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez képest.

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Emellett a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapok küldetésével 
összhangban értékelni kell a programok 
hatását az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia céljaihoz képest, valamint – adott 
esetben – a bruttó hazai termékhez (GDP-
hez) és a munkanélküliséghez képest.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a programokat elsősorban saját célkitűzéseikhez és a CPR 
hatálya alá tartozó alapok küldetéséhez képest, valamint az Európa 2020 stratégia céljaival 
összefüggésben értékelik majd.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

(2) A tagállamok az 51. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjával összhangban
biztosítják az értékelések elvégzéséhez 
szükséges forrásokat. A tagállamok 
biztosítják az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás világossá teszi, hogy az értékeléseket a CPR hatálya alá tartozó alapokból 
származó támogatással is el lehet végezni.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. A Bizottság 
iránymutatást ad az értékelések 
elvégzésének módját illetően.

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. A Bizottság e 
rendelet hatálybalépését követően 
haladéktalanul iránymutatást ad az 
értékelések elvégzésének módját illetően

Or. en

Indokolás

Szükség van annak biztosítására, hogy a az értékelések elvégzésének módjáról szóló bizottsági 
iránymutatás a programozási időszak kezdetén rendelkezésre álljon.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra,
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
figyelembe véve ugyanakkor a nemzeti és 
regionális szükségleteket és biztosítva az 
egyensúlyt e szükségletek és az Unió 
célkitűzései között;

Or. en

Indokolás

A 16. cikkhez benyújtott módosítással összhangban, az Európa 2020 célkitűzéseihez való 
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politikai hozzájárulás felmérése mellett az előzetes értékelés során meg kell vizsgálni azt is, 
hogy a sajátos regionális fejlesztési szükségleteket miként vették figyelembe.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása – beleértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférése útjában álló akadályok 
eltávolítását is – érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az előzetes értékelések figyelembe vegyék a megkülönböztetés 
megakadályozására és a társadalmi befogadásra irányuló intézkedéseket is, különös figyelmet 
fordítva a fogyatékossággal élő személyekre.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a 4. cikk (4) bekezdésével és az 5. 
cikkel összhangban a partnerek 
bevonására irányuló intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programozási időszak során az 
irányító hatóságok az értékelési terv 
alapján elvégzik valamennyi program 
értékelését, beleértve az eredményesség, a 
hatékonyság és a hatások értékelését. A 
programozási időszak során legalább 
egyszer értékelni kell, hogy a KSK-
alapokból származó támogatás miként 
járult hozzá az egyes prioritások 
célkitűzéseihez. A monitoringbizottság 
valamennyi értékelést megvizsgálja és 
megküldi a Bizottságnak.

(3) A programozási időszak során az 
irányító hatóságok gondoskodnak arról, 
hogy az értékelési terv alapján valamennyi 
program értékelése megtörténjen, 
beleértve az eredményesség, a hatékonyság 
és a hatások értékelését. A programozási 
időszak során legalább egyszer értékelni 
kell, hogy a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapokból
származó támogatás miként járult hozzá az 
egyes prioritások célkitűzéseihez. A 
monitoringbizottság valamennyi értékelést 
megvizsgálja és megküldi a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a 49. cikket összhangba hozza a 47. cikk (3) bekezdésével, amely 
kimondja, hogy az értékeléseket a program végrehajtásáért felelős hatóságoktól független 
szakértőknek kell végezniük.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
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értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni. A Bizottság minden egyes 
alapra vonatkozóan összefoglaló és 
értékelő jelentést készít, amelyekben 
összegzi az utólagos értékeléseket, és 
ezeket benyújtja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának. Ezeket az 
összefoglaló és értékelő jelentéseket 2024. 
június 30-ig kell elkészíteni.

Or. en

Indokolás

Ilyen összefoglaló jelentések az előző programozási időszakban is készültek, és indokolt, hogy 
ez a helyes gyakorlat folytatódjon, és konkrét jogalappal rendelkezzen. Ily módon az említett 
uniós szervekben folytatott politikai viták révén láthatóbbá válna az eredményorientált 
megközelítés sarokkövének tekinthető értékelés. Emellett a folyamatosság is biztosítva lenne a 
szakpolitikai tanulási folyamathoz.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a beruházások tervezéséhez, a 
szükségletek felméréséhez, a pénzügyi 
eszközök, közös cselekvési tervek és 
nagyprojektek – beleértve az EBB-vel 
közös kezdeményezéseket is –
előkészítéséhez, kialakításához és 
végrehajtásához szükséges nemzeti és 
regionális kapacitás erősítése;

j) a beruházások tervezéséhez, a 
szükségletek felméréséhez, a pénzügyi 
eszközök, közös cselekvési tervek, 
integrált területi beruházások és 
nagyprojektek – beleértve az EBB-vel 
közös kezdeményezéseket is –
előkészítéséhez, kialakításához és 
végrehajtásához szükséges nemzeti és 
regionális kapacitás erősítése;

Or. en

Indokolás

Az integrált területi beruházások innovatív megközelítést képviselnek a szakpolitika 
végrehajtásában, és eredményességük biztosítása érdekében a technikai segítségnyújtást is 
elérhetővé kell tenni az érintett hatóságok támogatására.
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Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a partnerek kapacitásainak és 
kompetenciájának erősítése az 5. cikkel 
összhangban;

Or. en

Indokolás

A partnereknek is részesülniük kell a kapacitásépítésre fordított források előnyeiből, hogy 
hatékonyan hozzájárulhassanak a folyamathoz, miután a programozás terén meglévő 
szakértelmük teljes körű hasznosításához gyakran nincsenek megfelelő forrásaik.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

(1) A tagállam kezdeményezésére a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapok előkészítési, irányítási, 
figyelemmel kísérési, értékelési, 
tájékoztatási és kommunikációs, 
hálózatépítési, panaszkezelési és 
ellenőrzési intézkedéseket támogathatnak.
A tagállam a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapokat a
kedvezményezettek igazgatási terheinek 
csökkentését szolgáló intézkedésekre 
használhatja, beleértve az elektronikus 
adatcsere-rendszereket, valamint a 
tagállam hatóságainak – a helyi és
regionális hatóságokat is beleértve – és a 
kedvezményezetteknek a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapok igazgatásával és 
igénybevételével kapcsolatos kapacitásai 
megerősítését szolgáló intézkedéseket. A 
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technikai segítségnyújtásra fordított 
forrásoknak az 5. cikkel összhangban 
hozzá kell járulniuk a partnerek 
kapacitásépítéséhez is, lehetőséget adva 
számukra feladataik maradéktalan 
ellátásához.

Or. en

Indokolás

A technikai segítségnyújtást a megfelelő területi szinten kell biztosítani. A partnereknek is 
részesülniük kell a kapacitásépítésre fordított források előnyeiből, hogy hatékonyan 
hozzájárulhassanak a folyamathoz, miután a programozás terén meglévő szakértelmük teljes 
körű hasznosításához gyakran nincsenek megfelelő forrásaik.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Valamely művelet végrehajtása során 
közvetlenül keletkezett nettó bevételt, 
amelyet a művelet jóváhagyásánál nem 
vettek figyelembe a kedvezményezett által 
benyújtott végső kifizetési kérelemben le 
kell vonni a művelet támogatható 
kiadásaiból. Ez a szabály nem vonatkozik a 
pénzügyi eszközökre és díjakra.

(6) Valamely művelet végrehajtása során 
közvetlenül keletkezett nettó bevételt, 
amelyet a művelet jóváhagyásánál nem 
vettek figyelembe, legkésőbb a 
kedvezményezett által benyújtott végső 
kifizetési kérelemben le kell vonni a 
művelet támogatható kiadásaiból. Ez a 
szabály nem vonatkozik a pénzügyi 
eszközökre és díjakra.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
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értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

visszaigényelhető héa-összegek.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy a vissza nem igényelhető héa támogatható legyen annak érdekében, hogy a 
pénzügyi válság jelenlegi időszakában segítséget nyújtson a kedvezményezettek és a régiók 
számára a kohéziós politika céljainak elérésében.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a 
Kohéziós Alapból és az ETHA-ból a 
prioritásra szánt támogatás 10 %-át, illetve 
az EMVA esetében az alapból a programra 
szánt támogatás 3 %-át;

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem kisebb az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 1 %-ánál, de nem haladja meg 
annak 10 %-át, illetve az EMVA esetében 
az alapból a programra szánt támogatás 3 
%-át;

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy 
áthelyezése;

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy 
áthelyezése, kivéve, ha az áthelyezés 
régión belül történik;
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Or. en

Indokolás

A régión belüli áthelyezést kivételnek kell tekinteni, mivel a beruházás továbbra is az érintett 
régió számára hoz hasznot.

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régióknak a három régiókategória 
valamelyikébe történő besorolását annak 
alapján kell meghatározni, hogy az egyes 
régiók vásárlóerő-paritáson mért és a
XXXX–XXXX közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó GDP-
je hogyan viszonyul az EU-27-ben 
ugyanabban a referencia-időszakban mért 
átlagos GDP-hez.

Or. en
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Indokolás

A pontosság érdekében biztosítani kell, hogy a régiók három kategóriába való besorolása 
során a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat vegyék figyelembe.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90 %-át.

(3) A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a XXXX–XXXX közötti időszak 
uniós értékei alapján számolt egy főre jutó 
bruttó nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el 
az EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90 %-át.

Or. en

Indokolás

A pontosság érdekében biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat vegyék 
figyelembe.

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások számára biztosított 
források a globális források összegének 
96,52 %-át teszik ki (azaz összesen 
324 320 492 844 EUR-t), és az alábbiak 
szerint kerülnek elosztásra:

(1) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások számára biztosított 
források a globális források összegének 
XX %-át teszik ki (azaz összesen 
XXXX XXXX XXXX XXXX EUR-t), és az 
alábbiak szerint kerülnek elosztásra:

Or. en

Indokolás

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
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the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 50,13 % (azaz összesen 
162 589 839 384 EUR) a kevésbé fejlett 
régiók számára;

a) XX % (azaz összesen 
XXX XXX XXX XXX EUR) a kevésbé 
fejlett régiók számára;

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a 84. cikk (1) bekezdésének bevezető részéhez benyújtott módosításhoz.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 12,01 % (azaz összesen 
38 951 564 661 EUR) az átmeneti régiók 
számára;

b) XX % (azaz összesen XXXX XXXX 
XXXX EUR) az átmeneti régiók számára;

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a 84. cikk (1) bekezdésének bevezető részéhez benyújtott módosításhoz.
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Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 16,39 % (azaz összesen 
53 142 922 017 EUR) a fejlettebb régiók 
számára;

c) XX % (azaz összesen XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) a fejlettebb  régiók 
számára;

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a 84. cikk (1) bekezdésének bevezető részéhez benyújtott módosításhoz.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 21,19 % (azaz összesen 
68 710 486 782 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

d) XX % (azaz összesen XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a 84. cikk (1) bekezdésének bevezető részéhez benyújtott módosításhoz.

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29 % (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 

e) XX % (azaz összesen XXXX XXXX 
XXXX EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
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cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a 84. cikk (1) bekezdésének bevezető részéhez benyújtott módosításhoz.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás – adott esetben 
figyelembe véve a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiók helyzetét –, nemzeti 
prosperitás, valamint a munkanélküliségi 
ráta a kevésbé fejlett régiók és az átmeneti 
régiók esetében;

Or. en

Indokolás

A források tagállamonkénti bontására vonatkozó kritériumoknak a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal sújtott régiók sajátos helyzetét is figyelembe kell 
venniük. E módosítás a politika területi dimenziója további elmélyítésének igényéből fakad.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5 %-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Or. en



PE487.740v03-00 84/103 PR\902007HU.doc

HU

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 
esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely egy 
vagy több régiókategóriára vonatkozhat, 
vagy különböző tematikus célkitűzések és 
alapok egy vagy több kiegészítő beruházási 
prioritását kombinálhatja az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban.

Or. en

Indokolás

A módosítás egy valóban több alapra épülő megközelítést javasol, amely a kohéziós politika 
és az uniós célkitűzések céljainak lehető legjobb teljesítése érdekében teljes rugalmasságot 
biztosít a tagállamok, a régiók és a helyi hatóságok számára programjaik megtervezése 
során.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 
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értékelés eredményeire; értékelés eredményeire és adott esetben 
figyelembe véve a régió fejlesztési 
szükségleteit;

Or. en

Indokolás

A 16. cikkhez benyújtott módosítással összhangban lényeges annak biztosítása, hogy az OP 
Európa 2020 stratégiához való hozzájárulására irányuló stratégiájában figyelembe vegyék a 
sajátos regionális fejlesztési szükségleteket.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. a 14. cikk b) pontjának ii. alpontjában 
foglalt kritériumoknak megfelelő azon
funkcionális városi területek indikatív
felsorolása, ahol fenntartható 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. en

Indokolás

Elegendő időt kell hagyni arra, hogy a partnerségi szerződések alapján az OP-kban 
összeállítsák az indikatív felsorolásokat. Ezért e felsorolás OP-kba történő felvétele a 23. 
cikkhez benyújtott módosítás – amely a partnerségi szerződés jóváhagyásától számítva 
legfeljebb három hónapot ad az OP-k benyújtására – elfogadásától függ.
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Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makro-regionális 
stratégiákhoz és a tengeri medencékkel
kapcsolatos stratégiákhoz;

vi. a tervezett támogatások hozzájárulása a 
makro-regionális stratégiákhoz és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákhoz, 
amennyiben a tagállamok és a régiók 
részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Indokolás

A 11. cikkhez fűzött módosítással összhangban fokozni kell a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok hozzájárulását a makro-regionális stratégiákhoz és 
a tengeri medencékkel kapcsolatos stratégiákhoz.

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei és a 
regionális földrajzi kihívások kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre és a fogyatékossággal élő 
személyekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 14. cikk c) pontjához fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. minden egyes, a partnerségi szerződés 
és operatív program benyújtásának napjáig 
nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó
intézkedések leírása és azok ütemterve;

ii. minden egyes, az operatív program 
benyújtásának napjáig nem teljesített, a 17. 
cikknek és a IV. mellékletnek megfelelően 
megszabott előzetes feltételrendszer 
esetében a teljesítésüket a partnerségi 
szerződés elfogadását követő két éven 
belül vagy 2016. december 31-ig – amelyik 
korábbi – biztosító, nemzeti és regionális 
szinten meghozandó intézkedések leírása 
és végrehajtásuk ütemterve;

Or. en

Indokolás

A rendelkezéseket össze kell hangolni az előzetes feltételrendszerre vonatkozó 17. cikkben 
foglaltakkal.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Amennyiben a nemzeti 
társfinanszírozás közpénzekből és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia.
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Az egynél több régiókategóriát 
érintő prioritási tengelyek esetében a 
táblázatnak régiókategóriánként külön fel 
kell tüntetnie az egyes konkrét alapokból 
származó különböző összegeket, valamint 
a vonatkozó társfinanszírozott összegeket. 
A különböző tematikus célkitűzések 
beruházási prioritásait kombináló 
prioritási tengelyek esetében a táblázatnak 
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minden egyes prioritáshoz külön fel kell 
tüntetnie az egyes alapokból származó 
különböző összegeket és a vonatkozó 
társfinanszírozott összegeket. Amennyiben 
a nemzeti társfinanszírozás közpénzekből 
és magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia.
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

Or. en

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5 %-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10 %-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi időszakban 10%-os keresztfinanszírozást irányoztak elő. Ezt az arányt nem 
indokolt csökkenteni, különös tekintettel a különböző alapokból származó, egymást kiegészítő 
támogatások biztosításának rugalmasságára.
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Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös cselekvési terv az elérendő 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított művelet. Részét 
képezi egy projektcsoport, amelybe nem 
tartozik az egy vagy több operatív program 
részeként végzett, a kedvezményezett 
felelősségére történő 
infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
terv kimeneteiről és eredményeiről a 
tagállam és a Bizottság állapodik meg, 
hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitűzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetők nagyprojekteknek. 

(1) A közös cselekvési terv az elérendő 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított művelet. Részét 
képezi egy projektcsoport, amelybe nem 
tartozik az egy vagy több operatív program 
részeként végzett, a kedvezményezett –
többek között helyi és regionális 
hatóságok – felelősségére történő 
infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
terv kimeneteiről és eredményeiről a 
tagállam és a Bizottság állapodik meg, 
hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitűzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetők nagyprojekteknek. 

Or. en

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
20 %-a közül az alacsonyabb összeg.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 5 000.000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
10 %-a közül az alacsonyabb összeg.

Or. en
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Indokolás

Széles körben elterjedt nézet, hogy az alacsonyabb küszöb megfelelőbb annak biztosítására, 
hogy ez az eszköz illeszkedjen a rendelkezésre álló kritikus tömeghez. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy ez a jogszabályban meghatározott minimum, és számos tagállamban 
előfordulhat, hogy a tárgyalási folyamat során kialakított küszöb magasabb lesz.

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit és adott esetben az 
ország-specifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó, a 121. 
cikk (2) bekezdése szerinti átfogó 
iránymutatásokban, valamint a Tanács 
azon ajánlásaiban megjelölt 
célkitűzéseket, amelyeket a 148. cikk (4) 
bekezdése értelmében a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;

(1) a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit és adott esetben a 
nemzeti reformprogramokat;

Or. en

Indokolás

A nemzeti reformprogramok hosszú távú stratégiai tervezési dokumentumok, amelyek a 
szükséges gazdasági reformokat és a versenyképesség növelése érdekében szükséges 
szerkezetátalakításokat körvonalazzák. Az országspecifikus ajánlások ugyanakkor évente 
készülnek, és rövidebb távú megközelítést alkalmaznak; ezért nehezebb összevetni őket a CPR 
hatálya alá tartozó alapok hosszú távú kitekintésével.

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban i) eredmények a szegénység által legjobban 
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sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre és a 
fogyatékossággal élő személyekre, adott 
esetben az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a végrehajtási jelentések figyelembe vegyék a megkülönböztetés 
megakadályozására és a társadalmi befogadásra irányuló intézkedéseket is, különös figyelmet 
fordítva a fogyatékossággal élő személyekre.

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei és a 
regionális földrajzi kihívások kezelését 
célzó intézkedések végrehajtása terén, 
különös tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, adott esetben az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal kiegészítve;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 14. cikk c) pontjához fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós intézmények és tanácsadó 
szervek is szervezhetnek olyan 
fellépéseket, amelyek célja, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a kohéziós 
politikáról és az általa az Unió polgárai 
számára biztosított hozzáadott értékről.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelőssége mellett a CPR-rendeletnek lehetővé kell tennie azt is, hogy az 
európai intézmények és tanácsadó szervek is végezhessenek tájékoztató tevékenységet annak 
érdekében, hogy elmagyarázzák a polgároknak, hogy miként zajlott az alapok végrehajtása a 
régióban vagy a városokban. Ez lehetővé tenné az Európai Unió e folyamathoz való 
hozzájárulásának bemutatását is.

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél tekintetében a 
feladatkörök szétválasztásának tiszteletben 
tartásával az irányító hatóság, az igazoló 
hatóság, ahol van ilyen, és az ellenőrző 
hatóság lehet ugyanannak a közigazgatási 
szervnek vagy szervezetnek a része.
Azonban az olyan operatív programoknál, 
ahol az alapokból kapott támogatás 
meghaladja a 250 000 000 EUR-t, az 
ellenőrző hatóság nem tartozhat ugyanahhoz 
a közigazgatási szervhez vagy szervezethez, 
mint az irányító hatóság.

(5) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél tekintetében a 
feladatkörök szétválasztásának tiszteletben 
tartásával az irányító hatóság, az igazoló 
hatóság, ahol van ilyen, és az ellenőrző 
hatóság lehet ugyanannak a közigazgatási 
szervnek vagy szervezetnek a része.
Azonban az olyan operatív programoknál, 
ahol az alapokból kapott támogatás 
meghaladja a 250 000 000 EUR-t, az 
ellenőrző hatóság nem tartozhat ugyanahhoz 
a közigazgatási szervhez vagy szervezethez, 
mint az irányító hatóság, kivéve, ha a 
Bizottság a megelőző programozási 
időszakban arra a következtetésre jutott, 
hogy megbízhat a tagállam ellenőrzésről 
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adott véleményében.

Or. en

Indokolás

A 113. cikk (5) bekezdésében foglalt azon kötelezettség, hogy az ellenőrző hatóság nem 
tartozhat ugyanahhoz a közigazgatási szervhez vagy hatósághoz, mint az irányító hatóság, 
szükségtelen kockázatot jelentene a jól teljesítő rendszerek számára, és növelné az 
adminisztratív terheket.

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság a 142. cikknek megfelelően
részletes szabályokat lefektető
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el a (2) bekezdés d) pontjában leírt 
információcsere módjaira vonatkozólag.

(8) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a (2) bekezdés d) pontjában
említett rendszer létrehozására vonatkozó 
részletes szabályokra, valamint a 
rendszerben rögzített és tárolt információk 
cseréjének módjaira vonatkozólag.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát a tárgyukra vonatkozó hivatkozás révén 
pontosítani kell.

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
részletes szabályokat lefektető 
felhatalmazáson alapuló szabályokat fogad
el a (4) bekezdés d) pontjában említett 
ellenőrzési nyomvonalat érintő 

(9) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően részletes 
szabályokat lefektető felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (4) 
bekezdés d) pontjában említett ellenőrzési



PE487.740v03-00 94/103 PR\902007HU.doc

HU

megállapodásokra vonatkozólag. nyomvonalra vonatkozólag.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát a tárgyukra vonatkozó hivatkozás révén 
pontosítani kell.

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság tisztviselői vagy az arra 
jogosult bizottsági képviselők által 
elvégzett ellenőrzések során gyűjtött 
adatok felhasználására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat a Bizottság a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárás szerint fogadja el.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a
Bizottság tisztviselői vagy az arra jogosult 
bizottsági képviselők által elvégzett 
ellenőrzések során gyűjtött adatok
felhasználásának részletes szabályait.

Or. en

Indokolás

A Bizottság tisztviselői vagy az arra jogosult bizottsági képviselők által elvégzett ellenőrzések 
során gyűjtött adatok felhasználására vonatkozó szabályok általános hatályúak, és céljuk az 
alap-jogiaktus egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése.

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az akkreditáló szervezet hivatalos 
határozatot fogad el azon irányító 
hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjáról, amelyek megfelelnek a
Bizottság által a 142. cikk szerinti
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(1) Az akkreditáló szervezet hivatalos 
határozatot fogad el azon irányító 
hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjáról, amelyek megfelelnek a
64. cikk (2) bekezdése szerinti vonatkozó
akkreditációs kritériumoknak.
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révén előírt akkreditációs kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A szövegezést a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó felhatalmazás 
megadásakor használt szabványos rendelkezéseknek megfelelően egyértelműbbé kell tenni.

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a 142. cikknek megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdésben említett 
akkreditációs kritériumokat.

Or. en

Indokolás

A szövegezést a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó felhatalmazás 
megadásakor használt szabványos rendelkezéseknek megfelelően egyértelműbbé kell tenni.

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy általánosan
elfogadott adathordozón kell megőrizni, 
beleértve az eredeti dokumentumok 
elektronikus változatát, illetve a csak 
elektronikusan változatban létező 
dokumentumokat.

(2.)A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy elfogadott 
adathordozón kell megőrizni, beleértve az 
eredeti dokumentumok elektronikus 
változatát, illetve a csak elektronikusan 
változatban létező dokumentumokat.

Or. en
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Indokolás

A javasolt szövegezés és az „általánosan” szó túlságosan pontatlan, és módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatóköre világos és 
egyértelmű legyen.

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók
tekintendők általánosan elfogadottnak.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók
elfogadottak.

Or. en

Indokolás

A javasolt szövegezés és az „általánosan” szó túlságosan pontatlan, és módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatóköre világos és 
egyértelmű legyen.

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az általánosan
elfogadott adathordozón tárolt 
dokumentumoknak az eredeti 
dokumentumokkal való egyezőségét 
tanúsítja; az eljárás biztosítja, hogy a 
tárolókon őrzött változatok megfelelnek a 
nemzeti jogszabályokban előírt 
követelményeknek, és azok megbízhatóan 
felhasználhatók ellenőrzés céljára.

(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az elfogadott 
adathordozón tárolt dokumentumoknak az 
eredeti dokumentumokkal való 
egyezőségét tanúsítja; az eljárás biztosítja, 
hogy a tárolókon őrzött változatok 
megfelelnek a nemzeti jogszabályokban 
előírt követelményeknek, és azok 
megbízhatóan felhasználhatók ellenőrzés 
céljára.

Or. en
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Indokolás

A javasolt szövegezés és az „általánosan” szó túlságosan pontatlan, és módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatóköre világos és 
egyértelmű legyen.

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 20. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikk szerinti
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
módosíthatja e rendelet V. mellékletét e 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 
hatályán belül.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy
a 142. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V.
melléklet módosítása tekintetében annak 
érdekében, hogy szükség esetén 
kiegészítse a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali előírásokat.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatályát.



PE487.740v03-00 98/103 PR\902007HU.doc

HU

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg.

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Indokolás

A szövegezésnek követnie kell a szabványos rendelkezések szövegét, megadva a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás által érintett 
cikkeket. 

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendeletben említett felhatalmazás
átruházása e rendelet hatályba lépésének 
napjától határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság …-tól1 3 éves időtartamra 
szóló felhatalmazást kap a(z) … cikkben2

említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására. A Bizottság 
legkésőbb 9 hónappal a hároméves 
időtartam éves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az említett
időtartam vége előtt, akkor a
felhatalmazás e rendelet felülvizsgálatáig 
hallgatólagosan meghosszabbodik.

______________
1 HL: Kérjük, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének időpontját.
2 (Kérjük, illessze be mindazon cikkek 
számát, amely felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat ír elő.)
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Or. en

Indokolás

A szövegezésnek követnie kell a szabványos rendelkezések szövegét, megadva a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás által érintett 
cikkeket.  Emellett a felhatalmazás időtartamát is meg kell határozni.

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 141. cikkben említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja.

A(z) … cikkben1 említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja.

_______________
1 (Kérjük, illessze be mindazon cikkek 
számát, amely felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat ír elő.)

Or. en

Indokolás

A szövegezésnek követnie kell a szabványos rendelkezések szövegét, megadva a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás által érintett 
cikkeket. 

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követő 2 hónapon belül 
e két intézmény egyike sem emel ellenük 
kifogást, illetve amennyiben ezen időszak 
lejárta előtt az Európai Parlament és a
Tanács tájékoztatja a Bizottságot, hogy 
nem emel ellenük kifogást, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

A(z) … cikkel1 összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor lépnek hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács 3 hónapon belül 
nem emel ellenük kifogást, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az említett 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem
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hatályba lépnek. Az Európai Parlament és 
a Tanács kezdeményezésére a fenti időszak
2 hónappal meghosszabbodik.

kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament és a Tanács kezdeményezésére a 
fenti időszak 3 hónappal meghosszabbodik.

____________
1 (Kérjük, illessze be mindazon cikkek 
számát, amely felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat ír elő.)

Or. en

Indokolás

A szövegezésnek követnie kell a szabványos rendelkezések szövegét, megadva a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás által érintett 
cikkeket.  Emellett a felhatalmazás időtartamát is meg kell határozni.

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a fenti időszak lejártakor 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, akkor sor kerül 
annak kihirdetésére az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában; és az ott megadott 
napon hatályba lép.

törölve

Or. en

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 
fenti időszak lejárta előtt is kihirdetésre 
kerülhet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és hatályba léphet, amennyiben 
mind az Európai Parlament, mind a 

törölve
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Tanács tájékoztatja a Bizottságot arról a 
szándékukról, hogy nem emelnek ellenük 
kifogást.

Or. en

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, akkor az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézménynek 
meg kell indokolnia a kifogását.

törölve

Or. en

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9.2 pont – 3 oszlop – bevezető rész –
1 francia bekezdés – 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban;

növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok –
különös tekintettel a legsebezhetőbb
csoportokra – részvételét a felsőfokú 
oktatásban;

Or. en

Indokolás

A módosítás kiemeli a legsebezhetőbb csoportok figyelembevételének szükségességét.
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Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség előmozdítását
célzó stratégia, és olyan mechanizmus 
megléte, amely biztosítja annak 
eredményes végrehajtását.

Az Unió nemek közötti egyenlőség
megvalósítására vonatkozó célkitűzésének 
elérését célzó stratégia, és olyan 
mechanizmus megléte, amely a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítése 
és konkrét fellépések révén biztosítja 
annak eredményes végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A módosítás kiemeli a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése figyelembevételének 
szükségességét.

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 3 oszlop – bevezető rész – 2 
francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzések integrálására vonatkozó terv 
és előzetes kritériumok kialakítása az 
egyenlőségi szabványok és iránymutatások 
segítségével;

a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó összes alap esetében a
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzések integrálására vonatkozó terv 
és előzetes kritériumok kialakítása az 
egyenlőségi szabványok és iránymutatások 
segítségével;

Or. en

Indokolás

Az EU nemek közötti egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseinek megvalósításához a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítésének a CPR hatálya alá tartozó összes alapra 
vonatkoznia kell.
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Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2.1 szakasz – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az európai tájékoztatási központokat, 
valamint a Bizottságnak a tagállamban 
működő képviseleti irodáit;

b) az európai tájékoztatási központokat, 
valamint a Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek a tagállamban működő 
képviseleti irodáit, illetve tájékoztatási 
irodáit;

Or. en

Indokolás

Tekintettel tagállami jelenlétükre, az EP tájékoztatási irodáit is be kell vonni a tájékoztatási 
és nyilvánosságra hozatali intézkedések végrehajtásába.


